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Tänavanime leviala täpsustamine ja
tänavanime määramine Kristiine linnaosas
Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg
2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määrusega nr 15 kinnitatud „Tallinna kohanimede
määramise korra“ § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada
kohanimede kasutamist

1. Täpsustada Kristiine linnaosas Lilleküla asumis paikneva Sõstra tänava leviala ja määrata Sõstra
tänava senisele Keemia tänavalt lähtuvale lõpuosale nimeks Mustasõstra tänav (tänavate skeem
lisas).
2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine 1. detsembriks 2014.
3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär
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LISA
Sõstra tänava leviala täpsustamise ja
Mustasõstra tänava skeem

Toomas Sepp
Linnasekretär

Seletuskiri
Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu
„Tänavanime leviala täpsustamine ja
tänavanime määramine Kristiine linnaosas”
juurde
Eelnõuga esitatakse ettepanek täpsustada Kristiine linnaosas Lilleküla asumis paikneva
Sõstra tänava leviala ja määrata Sõstra tänava senisele Keemia tänavalt lähtuvale lõpuosale
nimeks Mustasõstra tänav.
Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2 alusel on kohanime määramine käesoleva seaduse
tähenduses kohanimemääraja poolt nii ametliku kohanime määramine kui ka kohanime või
nimeobjekti ruumikuju muutmine, § 5 lg 4 kohaselt määrab ühe omavalitsusüksuse territooriumile
jäävale nimeobjektile kohanime kohalik omavalitsus. Sama seaduse § 7 lg 2 p 3 võimaldab
ametlikku kohanime muuta, kui nimeobjekti või planeeringu muutumise tõttu on kasutusel olev
kohanimi eksitav või kui kasutusel olev kohanimi ja nimeobjekti ruumikuju ei taga üheselt
mõistatavust. Tallinna kohanimede määramise korra punktide § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 kohaselt
määrab teele, tänavale, väljakule ning muudele aadressikohtadele kohanime korraldusega
linnavalitsus nimekomisjoni otsusest ja linnaosavalitsuse kooskõlastusest lähtudes.
Sõstra tänava nimi anti Tallinna Linnavolikogu 15.02.1933 otsusega Kadaka teed (praegu
Mustamäe teed) ja Keemia uuli (tänavat) ühendavale uulile. Praeguseks on tänav paneelelamute
ehitamise tõttu keskelt katkenud ning algsest Sõstra tänavast on säilinud üksnes Mustamäe teelt
lähtuv algusosa, millelt on juurdepääs peamiselt paneelelamutele ja Keemia tänavalt lähtuv
lõpuosa, millelt on juurdepääs eramutele ja maa-alustele garaažidele. Regionaalministri
19.06.2013 määrusega nr 6 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord“ on kehtestatud
nimeobjektide ruumikujude paiknemise põhireeglid ning selle korra § 4 lõike 2 punkti 1 alusel
võib joonobjektile määrata ühe nime, kui see on katkematult läbitav. Seega tuleb täpsustada Sõstra
tänava leviala ja korrastamist vajavad ka selle tänava järgi määratud aadressid.
Sõstra tänava leviala täpsustamine oli arutusel Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni
18. märtsi 2014 koosolekul. Komisjon asus seisukohale, et Sõstra tänava leviala tuleb täpsustada
selliselt, et Sõstra tänava algus jääb esialgsesse sängi ehk tänav algab Mustamäe teelt. Sealt kulgeb
tänavajoon ümber Sõstra 3 korterelamu ja edasi algsest tänavajoonest pisut edelapool ehk Sõstra 6
korterelamu eest sirgjooneliselt Keemia tänavani. Seega tuleb Sõstra tänava ajalooline lõpuosa
ümber nimetada ja Keemia tänavalt algava uue nimega tänava järgi uued aadressid määrata. Sõstra
tänava lõpuosale uue nime valimisse kaasati nimekomisjoni ettepanekul nii asjassepuuduvate
kinnistute omanikud kui ka Kristiine Linnaosa Valitsus. Saadud tagasisidest ilmnes, et kõige enam
toetust kogus Mustasõstra tänava nimi, üks maaomanik eelistas Sõstramarja tänava nime.
Nimekomisjon esitas linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Mustasõstra tänava nime ja
ettepaneku täpsustada Sõstra tänava leviala.
Kristiine Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 7. juulil 2014.
Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on avalikkust teavitatud käesolevast kohanime
määramise eelnõust. Eelteade kohanimede määramise kohta on edastatud 3. septembril 2014.
Õigusaktid:
Kohanimeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/102052013003
Tallinna kohanimede määramise kord: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=128558
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